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HundccdaatssFesten. 
West Point, N. Y., Juni 12. —- 

Lige after Frotosten i Gaar begav de 

mange Hundtede Gastet sig til den 

nye Memorial Hall. Col. Mills bød 
Beltommen og introducerede derpaa 
Ptæsident Rooseoelt. 

Prcesidenten betonede i fin Tale, at 

Reigssiolen i de tilbagelagte hundrede 
Aar havde tilfulde opfyldt de For- 
udsigelser, som Washington havde ad- 
talt om det Vætd, Stolen vilde faa 
fom Undetvisningsanstali. Jngen af 
Landets Skoler lan pege paa saa 
mange fremtagende Mænd, der hat 
oætet dekes Elever, som Krigsskolen. 
Og det tør med Ttyghed siges, at de 
mangfoldige Gennemsnitseleoesr fra 
West Point ydede i de soundne hun- 
drede Aar Landet mete vcerdifulde 
Tjeneftek end Gennemsnitseleverne 
fra nogen anden Stole. 

At Forholdet er saa bot itte ocere 

nogen Ovetrasielse. Det er kun, hvad 
man kan og bør venie af en militær 
Højstole; men det er alligevel gleite- 
ligt, at Skolen hat svarei til For- 
ventningerne. 

Pmsidenten havde i Cuba-Felttoget 
set, hvordan Folt fra Weit Point 
opiraadte. Han turde sige, at han al- 
dtia saa en West Vom-Mund for- 
spmme sin Pligt, hvor ubehagelig den 
end var. Tvektimod, det var altid en 

; Weit Point-Mands Bestrebelser at 
udspke, hvad der var hani paalagt, 
saavel fom det var muligt. 

Lg den Pligtfølelse var gaaet West 
Piont Mcend over i Vlodet, saa den 
var ligesaa fremttcedende hos dem i 
Fred som i Krig. At faadanne Mcend 
Var Borsiere af fstste Rang var selv- 
sagt. Selo om de ikke havde haft en 

deneste Reig, en enefie Seit-, en enefte 
Vaabendaad at pege paa, vilde de gøte 
sin Stole Ærr. 

Tilsiut advarede Prcesidenten Ka- 
detierne mod at lægge for meget Vægt 
paa Parader. De var nødvendige og 
gavnlige sorn Midlet for Soldatens 
Jndeoelfe og Udviiling for Feltens 
aloorlige Arbejde, men havde i og for 
sig intet Beerd. 

Gen. Miles var til Stede o·a boldt 
en Tale, bvori han lovptiste Unver- 
visnings-Syftemet i West Poini, som 
det nu er. 

West Point ststen endt. 

West Point, N. Y» Juni 12. —- 

Krigsftolens Hundredeaarsieft afslnt- 
tedes i dag, eftet at Præsident Noose- 
velt haode uddelt Diplomer til Gra- 
dnenierne. ,,Sland.« 

Eu Tornado over en danfk 
Nybygd 

Tetroi:, Minn» Juni l«s. J 
Den gütige Tcl as May Conan Da Essen 

Veskliqc Te! as Vierter Coimm rasede 
i Gaar Efiermibdaa en Entlom der 

forvoldte Tod og Loelæzmelfk Lin- 
trent veb JsTiden faag en tmqtformet 
Itz) dem-ge ssg mod Latini-Einen ilien 
fra·Nordvest. Den darniede- siq i 
Townfhiv RochvelL Normun Connm 
og git gennem Townfbips Home Lake 
og Atlania Townfhips i Vecket Conn- 

ty og liot ind paa det spdvefxlige Hist- 
ne af White Garth Reservation. 

Farmlmse, Staldbyaninger Da Korn- 
lader bleo løftei i Veiret, must mod 

Jorden og Siumperne fpredte over 

Prwrierne. Værst hckrzwede Ist-armen 
i Ulen Townsbip, men heldiqvis flap 
Landsbyen Illen, da Tomadnens Ba- 
ne var omtrent halvonden LUiil nor- 

Denfor. 
Sacwidi man hat kunnet erf«.1re, 

blev fem Personer dræbt under Stor- 
men, og mange blev farlig kvæstedr. 
Andrew Heiums Familie i Ulen 
Township søgie Ly mod Stormen i en 

stor ny Staldbygning, der blev alve- 
les sdelagt. Fire af thnene blev 
dræbie, to Drenge, 16 og 7 Aar gamle, 
og to Piget, 14 og 11 Aar. Mrs. 
Heium blev dsdelig kvcesteL 

J Town of Minute-, Becker Eounty, 
blev Mrö. E. O. Berg dreht, da Stor- 
men tog hendes Hiern. Omtring 40 

Bmiliet et husvilde og i enkelie Til- 

fceloer nødlidende Paa flere Steber, 
som blev besiegt i Dag, viste Bragene 
fig at være faa fuldftænbige, at ver 

itte fandtes noget brugbart igen af 
Ejendotnmene. 

Den norst-luthersle Kirle i Town 
of Atlanta blev fuldftændig pdelagt. 

J Ulen holdt Botgetne et Mode 
i Aften for at tage Slridt til Hjælp 
for de stormlidtr. Der er mange Fa- 
milier, som trcenger til Hjælp, og Bi- 
Dtag sendt til A. T. Austinfon, Ulen, 
Minn» vil komme rette veblommende 
ihændr. 

—- White Gotth, Minn» Juni 10· 
—- En forfcekdelig Tornado har anret- 
tet stor Stabe her i Egnem og det for- 
lnder, at femten Mennester omlom i 
Stormens Banc. Nærmete Und-erret- 
ning savnes. 

Bind, Hagel og Regn hat fuldstcen- 
dig ødelaqt Avlingen, og de sparsomme 
Efterretninger, man hat kunnet ind- 
hente, tydek paa, at Stvrmen aldrig 
hat anrettet siig Ddelceggelse paa disfe 
Kanten 

— Ulen, Minn» Juni 10. — Stor» 
Stabe blev antettet af en TornadoI 
her i Egnen. Fire eller fem Dødsfald 
hat fundet Steh. Det vides beftemt, 
at Mes. O. Berg af Voss og Andrew 
Hoin, bosat i Nærheden af Poss, blev 
brachte Flere handrede Kreaturer 
omlom, og mange Farknhuse blev Ide- 
lagte. De, som vides at have miftet 
sine Hufe, er Ame Knutson, Sam 
Houge, Hean Lnsne, John Gaul-er- 
son, John Moch, S. O. Mossaly, 
Paul szal, Ole Johnsonberg, A. 
Sporcl og John Berg. 

Ole Johnsonberg og hans Bøknblev 
af Binden fort en Straelning af en 

wart Mil, men flav ufkadte. Paa 
Grund af det ftormhærgede Sung 
Afstand fea Jernbanen er det dunste- 
ligt at erholde nastmere Underretning. 

De tusinde Ting 
Aknnefti-Loven unbeweg- 

n e t. Havana, Juni 9. — Præsibent 
Palma unberslkev i Dag den Lob, der 
giver Amnefti til alle Amerikanete un- 

ber Tom eller afventenbe Forhør i Cu- 
bag Fængfler. 
Præsibent Paltna bar tilbubl Mari- 

mo Gomez Stillinaen som Musikem- 
manbekenbe for ben iubanfle Laubs- 
riaat, oa bei siaes, at General Gnmez 
er tilbøjelia til at mobtage 11brickvne:- 
sen. 

Jones er feerbig. Little 
Rock, Arfanfag, Juni 1I). —— Den 
demokratifle Ziatstonvention vebtog 
med- 420 mob 72 Etemmer en Benut- 
ning, der erllærer nguvernsss Ja- 
meg P. Clarke for sPartiets Senator 
som Efiersplger til Senator Jenes. 

3 i o rine 115 L f r e. «Viooming- 
ton, Jll» Juni 12. ——— 10 Mennester 
satte Livet til under Stormen i Ihrs- 
daas Nat, nemlig J? i Merkm, J i 
Kingston Mineg, 2 i Morton, 1 i Pe- 
oria ca 1 i Champaiam 75 Personer 
blcv kvckstede i Bloomington, 50 i 
Niema, 9 i Kingfton Mines, 8 i Mor- 
ton og 1 i Peoria. Den anrettebe 
Stabe vaa Ejenbom ansiaas til GL- 
000,000, hvoraf 8150,000 falber«paa 
Peoria, s400,000 paa Bloomington, 
40,000 paa Kingfton Mines, 810,000 
vaa Motton, 810,000 paa Clinton, 
85,000 paa Champaign, 835,000 paa 
-Merna. Paa Farme, Træer etc. antei- 
tebes Stabe for ca. 8350,()00. Til- 
sammen 81,000,000. 

Dei er muligt,- at faavel Antallet 
af bebe som den antettebe Stabe paa 
Efenbom vil vife sig at vcere stotte, 
naar ncermete Efterretningek indiv- 
ber. s 

—- 

U vejr i Ohio. Chilicothe, O» 
Juni 12. —- En fotfcerdelig Staun, 
ncefien en Cyclone, gis Motten 4 i 
Eftetmiddag over Byen og efterlob 
omblceste Tretet, Skorstene og alle an- 
bte Rainer sit-et over Gabetne. Stor- 
men tom fra sybvest og varebe am- 

lring en halv Time. Regn og Tot- 
benvejt fulgie med, Mebbelelser fta 
Qmegnen forteellet om stor Stabe paa 
Avling og Smaabygninger. 

S to v b r a n d e. Denver, Colo» 
Juni 12. — 20 Koadratmil Skovland 
ftal være odelagt ved Brand i Rocty 
Mountain. Bed Rudi, 50 Mil ve- 

ftenfor Leadville, raser en vaeldig 
Brand. Fra Denver kan man se vcel- 
dige Jld- og Røgspjler stige op i Luf- 
ten fra Stovbranden i Bjergene bag 
Morrifon. 

Stibsbygger Trust. New 
York, Juni 10. —- Nærmere Oplys- 

Wninger angaaende en Sammenslutning 
»af Stibsbyagersirmaerne fremkom i 
;Dag. Korporationen vil fandsnnlig- 
»ois faa Navnet »United States Ship 
Corporation« og vil blive·intorporeret 
'i New Jersey. Kapitalifationen bli- 
ver omkring 825,000,000, ligelig for- 
delt mellem almindelige Attier og 
Prceferenceattier, og det er fandsyn- 
ligt, at Bondssbeløbende sig til s9,- 
000,000 vil blioe udftedt. 

Jlden udfletter en By· — 

Ooelita, Ala» Juni 13. — Alexander 
City, en By med 1500 Jndbnggere, 
blev fuldftaendig lagt i Ruiner i Dag 
ved Jldebrand. Tabet beløbg sig til 
7JO,000, som Assurancen langtfra 
vil dcette. Jlden optom i et Jernftø- 
beri og fpredte sig ved Hjælp af Vin- 
den fra Bnaning til Bygning, til den 
hele Bn stod i Flammen Bnen har 
intet Vandocert, oa de forfærdede 
Jndbyggere tunde tun i Forvirringen 
tænte paa at tedde sig bort fta den 
utaalelige Hede med hvad af deres 
Ejendele, de i en Furt kunde faa fat 
paa. Byen nedbrændte totalt. 

4 1 S a a r· Grand Island, Mo» 
Juni 13. — Waltermer Herbolt, den 
15-aarige Dreng, som blev saa stygt 
behandlet af sin Kommen-it ligger nu 

for Dødem Sets af de Knivftik, som 
biev ham tilfojet, har naaet Lungerne, 
og en Forblødning er indtraadt. J 
alt sit den grufotnt mishandlede 
Dreng 41 Saat. 

Drengens Moder og hans Broder 
er ankommen. Moderens Sorg er 

ubeskrivelig. Hun fortceller, at hendes 
Sen med Forældrenes Tilladelse hav-. 
de forladt Hjemmet for at søge Ar- 
beide. 
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Den dqnftc luthcrskc 
Kirkes 25. Ante-mode 

der fnndt Ster- i Beihania Kirken i 
Racine i den forløbne Uge, var i alle 
Retninner det liebste Aargmøde Sam- 
fundet nogen Sinne hat haft og tillige 
den finrst bespgte siden 189:-;, striver 
»Follets;« Apis-". Oder 250 Kitte- 
medlemmer fra forstellige Pladser i 
Lande-t, overværede Moderne- Der var 

besøgt af 88 Prcester og 54 Lag-Dele- 
gaier. 

« 

Aargrapporten vier et Ijiedlemszaw 
tal af 27,M1)n, delt mellem 125 Wenig- 
heben Pastor Erilsen, Formand for 
Bernebjemmet i Chicaao, indberette- 
de, at 29 faderløse havde fundet Op- 
hold, Pleje og Stole i Anstalten det 
forløbne Aar, men der var Trang til 
en starre og mete iidgsvarende Bog- 
ning. 

Samfundets Seminarimn og Højs 
liole i Des Moines, Ja» bar fidfte 
Aar haft et Elev-Antal af 100, hvoraf 
12 ftuderer til Prcefte-Elsamen· Prof. 
Bestetgaard er fremdeles Seminariets 
Besten-en Hnissolerne i Nysied, Neb» 
TyleL Minn» og Ashland, Mif., hnr 
ligeledes lunnel glæde sig ved taltigt 
Beleg 

Dei oedtoaes at sanktionere Onkel- 
lel sen af en dansl Koloni i Larimore, 
N. Dakota. 

Samfundets Styrelse genvalgtes. 
Ligeledes ,,Klelelig Samler«s Redak- 
tsr og Kasseren —- Til Medlem af 

Elsamenölomiieen Balgtes Pastor 
Gravengaatd li Siedet for Past. C. C. 

»Sie-unsin, der fratraadte efiet Tut). 
Dei af den ved Aatsmødel i Clinton 
inedfatte Lovkomiie udatbejdede For- 
ifalningsudlast drsftedes en halv Dags 
Tib, hvorefter Komiteen blev for-get 
med to Medlemmet (Past. Ostergaatd 
og M. Holst). 

Samfnndets nceste Aarsmøde stal 
afholdei i West Denmark, Wis. 

Gatnle A. J. Haufen, almin- 
delig tendt under, Navnet «Rootbeer« 
Hausen, fordi han i sm Tid havde et 
Rootbeek Bryggeri, fejrede forleden 
tillige nied sin aldersiegne Hustru, sit 
Ruldbrvllup i en Krebs af Venner 
vg Slakgtninge i Racine. Og det blev 
en ftot Fest for det gamle ærværdige 
Ægtepar, der har opdraget en stor 
Familie famtidig sont de hat atbejdet 
sig op til en hcederlig og agtvoerdig 
Stilling i Samfundet, striver »F. A·«. 
Fra tidlig om Motgenen sit de Gra- 
tulationer, der medbragte sinulke Ga- 
ver. Med gansie faa Undtagelser var 

hele Familien til Stede, indbefattende 
deres 8 Børn, 19 Børnebørn og 2 
Bøtnebørns-Bøtn, og det blev en Dag, 
fom Brudeparret vil mindes med 
Stolthed. Paftor Gøtke var ogsaa 
imellem Gratulanterne. Mr. og Mrs. 
Hausen anlagde i Begyndelsen af Fik- 
sekne den faataldte »Hanfens Part«, 
som siden er bleven udstykket og nu gi- 
ver Plads til mange fmulle Villaer. 

En danst Koloni hjem- 
legt, Sidste Fredag rajede stcerte 
Uvejr paa forstellige Siedet i Vesi- og 
Nokdftatekne. Et Telegram fra St. 
Paul, Neb» meddeler, at der paa den 
Ean var faldet 4 Toinmer Regu, og at 
det centrale Nebraska var overspøm- 
met. Bnen Dannebrog, 9 Mile Veft 
fra St. Paul blev sat under Band ved 
at Oal Creek git over sine Bredder. 
Vandet stod flere Fod højt i Gaderne. 

Kaptajn Louis Johnson, 
født i Hornbcet, Danmart, er afgaaet 
ved Døden i Saufalito ved San Fran- 
cisco, hvor han i sin Tid ejede en 

Baadeforetning, ,,Marine Boathouse«, 
zhvis Baadstuk var bygget paa Vraget 
Taf en Slonnert ,,Hamlet«. Senere 
folgte han Fortetningen for at lunne 
aflcegge et Besøg i sit gamle Hieni, men 

for han kom afsted, miftede han sine 
sPenge ved uheldige Laan, og Stotm 
og Jldebrand gjorde hurtig Ende paa 
Reiten af Formuen. 

Fra Kolonien Ved Cape 
Zcott meddeles i »Dannev.«, at 
man deroppe bar vceret bestceftiget med 
at vinde Land fra Havet. Dei forste 
Arbejde as den Slags var uden Re- 
sultat, men nu har Nnbyaaerne naaet 
at fravriste Havet et Hundrede Akt-es 
af Marftland Diaet, som beflytter 
dette mod Odersvømmelse, begyndtes 
for et Aar siden oa er nu paa det nar- 

»n:efte fuldendt. En Reaeringsland- 
Eil-malen for har opmaali Landet i St. 
HJoseisli Daten, der agtes laat ind un- 

ldek lkave Scott Koloniem bar udtalt 

tat Landet i Dalen er det bedste, han 
ihar set i Britifh Columbia. 

Morderen ThorvaldHam 
sen tilev i Fl. »U»aebl.« brennt i Ar- 
resten i Montreal sidfte erdag, idet 
Jenstitssministeren næatede at forandre 
den en Gang affaate Dom. 

Iandlæge Jensen, Cedar 
Falls, boldt den 12. Juni Brnllup 
med Miss Kristine Feddersen. Bettl- 
luvpet fejredes i Brudens Han i Ha- 
milton Co» Nebr. 

Heedrede dankte Sømcend 
Som tidligere omtalt bar Præsident 
Roolevelt ladet tmale danfke Josua-nd 
ombord i Damperen »Antwerpcn« til- 
ltille Hcedersgaver for at have reddei 

Befaetningen i den amerikanste Sten- 
nert «.A E. Whyland« af Gloucester, 
Mass» under ftor Banfkeligbed og ab- 

solut Fare for seld at mifte Livet. 
Gaverne er overordentlig smukt udfør- 
te Da scerdeles vcerdifulde og bærer 

hver en scerlia indaraveret Jnskrivti- 
nn. Kaptajn Andersen og anden 
Styx-wand C. Mellengaard sit bver et 
Guldubr med Kaede, og en Guldine- 
daille blev givet til følgende Mænd f 
Befcetningem P. Anderer, F. Land, 
P. L. Latfen og W. Johansson 

Pastot Gregersen i Lu- 
dington, Mich» hat faaet Med- 
delelse om, at hans Svigerfadet, for- 
henv. Hsjstolefoeftander og Felle- 
tingsmand Gelyer i Ofter Bordtng 
ved Silteborg et afgaaet ved Dødem 

Geltzer, der hadde en stdr Vennekreds, 
dgfaa blandt Dunste i Amerika, var 

en brav, elstvcerdig Mand, striver 
»Ugebl.« 

Gamle S"angere. De Danfte 
i Salinas, Chualer og Watfondille, 
Cal» holdt forleden Sendag en Fal- 
lesfeft, fom dar besøgt af ca. 600 Men- 
nesler. Stor Lytte vakte det i Folge 
»Bien«, da tolv danfke Pioneerer fra 
’50erne og ’60erne, D’Herr. Lorentz 
Helmek, Jim Strude, Niels Strude, 
Hans Jderfen, W. Hoisholdt, F. Heis- 
hdldt, John Jdersen, Fred Eriksen, 
Niz Sandholdt, Niels Fande, Jørgen 
Christensen dg J. Nielsen, marscherede 
op paa Talerens Platform og sang 
flere af de tære gamle danske Sange, 
de for et haldt Hundrede Aar siden 
havde loert derhjemme. Gang paa 
Gang fremlaldte, men hver Gang hav- 
de de en ny gammel Sang at give til 
Bedfte. 

M a r t i n B e r g, der tidligere var 

Ibosat i Racine, et sporløs forsvundet 
fra Kenosha, hvor han hadde en lille 
Groceryforretning Han var Sekte- 

; tær og Kasserer for Foreningen »Mo- 
dern Woddmen«, der nu hat en Ko- 
mite i Arbejde med at efterse hans 

Istiegnfkab. Berg forspandt i Fredags 
» 
Aftes, idet han fagde til sin Huftru, at 
ban vilde gaa ud og fodre Heiten. En 

.Times Tid fenere var han set i en Sa- 
jloon, men her opheirer alt Spot, og da 
«han badde Dagens Jndtaegter i sin 
ILdmme frygter hans Venner for at 

Phan er bleoet Offer for et morderifk 
IOverfald Han er gift og hat tre 
srnaa Born. 

i 

i RodeL Forleden antdm til 
.Omaha en Farmee ded Nadn Arel 
Bondesen. Han tog ind i et Logihus, 
og da ban gik i Seng, lagde han sinj 
Lommebog med 240 Dollats i ind un- 

der Hovedpuden. Da han imidlertid 
vaagnede ncefte Morgen, var Hemd- 
puden der ganfke rigtig, men Tegne- 
bogen med de 240 Tdllars Var gaaet, 
strider »T D. P.«. 

For nogen Tid siden reiste en ung! danfk Mand til Philipvinerne somi 
Soldat. Han efterlod sig imidlertidj 
en ung Pige, der tog sig denne hans 
Bortrejfe saa nær, at hun kdrt efter 
blev indlagt paa Sindssygeanstalten i 
Lincoln. Paftor Bloch har taget sig 
af den unae danfte Pige og forføger 
nu ved en Jndsamling at tilvefebrin- 

;ge Midler til at faa hende, der ftaar 
uden Slægtninge her i Landet, sendt 

jhjem til hendes Familie i Danmark. 

En 14aarig Brud. Forleden 
ægtede en Cigarmager i Omaba ved 
Nadn H. V. Christensen en ung Pige, 
med kwem han arbejdede sammen i 
Binderuds Cigarfabrik. Efter at de 
dar gifte, reiste Ægteparret til Fre- 
mdnt, »Den neevpe hadde Pigens For- 
celdre faaet strs om Sagen, før Fa- 
deren satte efter dem, dg da han traf 
dem, tdana ban Datteren til at følge 
med hieni. Sagen et nemlig den, at 
den unge Kdne tun er 14 Aar gam- 
mel, eg gewesen paaftaar, at han vil 
have Christenfen sendt til Tugtbufet, 
fordi denne, da Han udtog Ægtesiabs- 
bevillinacn, for Reiten aflagde falfl 
Ed paa, at Pigebarnet Var 18 Aar. 

Christensen erklcerer imidlertid. at 
dan vil tæmrie til det sidstc for sin 
Barne-Hustru, om han saa skal vente 
vaa bende, til hun naar den Alder, 
bvor Fdrceldrene ikte har mere at sige 
over hende. 

Hungersniidcu i Sibiricn. 

St. Petersborg Juni IR. —- Hun- 
gersnøden i Sibirien tiltager i for- 
uroligende Grad. Telegram fra Ir- 
tutft meldet, at Tusinder af udhun- 
grede Mennester ftrømmer til denne 
By. De lejrer sig under aaben Him- 
mel uden nogen Slags Lce mod Vind 
og Vejr, klcedt i Pfalter og er aldeles 
afhængig af den private Godgøtenhed, 
svm formaar meget lidt mod den store 
Nod. 

Avlingen er i de transkafpiste Di- 
itrikter helt pdelagt af Ttkte og Circes- 
boppee, ligesom ogfaa chegpest hat 
herrget t det plagede Land. 

Udlandet 
Eftcr Michi- 

London, Juni 12. —- Krigsminister 
Broderick kundgør i Unverhuset i Dag, 
at det er Regeringens Agt at udnæone 
en mindre, longelig Kommission for 
fuldftcendig og almindelig Widersp- 
gelse af den syoafrikansle Krig. 

Il· Ill s 

Pretoria, Juni 12. —- Til i Gaar 
haooe 10,225 Vogt overgioet fig. 
Mange af dem er Drenge paa 11 Aar 
og opooer. General De Weit siger, 
at disk-se Drenge Var hans beostc Sol- 
oaier, og oet oar ille sjcelden, at de 
oeobleo at holde Siillinger, som de 
celdre havde opgioet. De flesle Boere, 
som nedlægger oeres Vaaben, er under 

.80, nien der et ogsaa flere paa om- 

kring 70 Aar blandt dem. 

Til Festen. 
London, Juni 12. —- Rear Admi- 

ral Watson og General Wilson, som 
fkal reprcefeniere den amerikanfle 
Flaade og Heer ved Kroningen, an- 
tom til Londoni Dag. H. Clay 
Evans, den nye amerikansle General- 
konsul i London, er ogsaa ankommt 

Suskkcrpmmicn i Tyskland. 
Berlin, Juni 12. — Den tyste 

Rigkdag hat vedtaget Forslag til Lov 
om at ftadfæste Traktaien angaaende 
Suttet, Sacharine m. m., i Dimens- 
stemmelse med Sulkerkonferencen i 
Bryssel Heroed ophæves al Bounty 
pack Entfer, Udført fra Tnsklano 

Ny Herstcr. 
Tunis, Juni 12. —- Sidi Ali, Bey 

af Tunis, er ded. Han var født den 
5te Oktober 1817, men tiltraadte forft 
Regeringen i 1882, da hans Broder 
døde. Han efterfølges af sin Søn 
Mohammed, der er født i 1855. 

Frygt for Udbrud. 

Honolulu, Juni 4. —- De sidfte Ef- 
terretninger otn Vulkanen Kilauea, 
Hawaii, antyder et Udbrud. Forle- 
den Sondag var der to Elsplofioner 
og rød Aste, Gas og Soon tastedes 
ud. Adflillige Jordfkcelo er folt i Ho- 
nekoa Distriktet, som ligger i Minde- 
lig Afftand fra Vulkanen. 

Forbctcdcr sig til Angrcb. 
Panama, Colombia, Juni F. —- 

l2W Regeringgtropper bleo i Gnar 
zlandsat ved Chorrera, 15 Mil fra Pa- 
Inarnm 
s Ep. Flotine as 8 Sejiskioe afgik i 
Aftes for at bringe Forstærtning til 
General Bertis Tropper i Bei-tade- 
rine. Opbidselfen er ubnre her og vil 

»vedblioe, indtil man erfarer Resulta- 
ttet af Atinrebet paa Qprørerne i Au- 
hinndulre 
I Gnoernør Salazar hat i Sinde at 
lioretage genneingaaende Forandrin- 
ger i den ciVile Adminiftration af den 
tilbagevundne Provinz og banden at 
Ovrøret snart skal begrænfes til Chi- 
rithmn 

Solgtc Adgangsbillcttcr. 
Montreal, Juni 13. — Thorvald 

Hausen blen, fom andet Steds i Bla- 
Jdet bemcerket, hcengt i Dag for Mor- 
’det paa den 9-aarige Dreng Exil Ma- 
rotte for at faa en Sum af 17 Cis» 

onm Drengen afflog at give ham. 
Man folgte aabenlyit Billetter til Fo- 

Ireftillingen til en Pris af fra 50 til 
Im Cis. 

Mange gaar under-. 

Den engelste Damper »Camorta« 
vaa Reise fra Madrag til Burmah 
med 650 Passagerer, alle indfødte, an- 

tages at viere gaaet under i en Cyclone 
og er siden funden paa Banden af 
Jrriwaddy Deltaet. Toppen af Ma- 
fterne ragede op over Banden Jngen 
blev reddet. 


